Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Året 2018 har varit händelserikt i föreningslivet. Den 31.12.18 var 580 hushåll medlemmar i
Finlands Egnahemsförbund och lokala hade 20 hushåll som medlemmar. Styrelsen har varit
sammankallad till 9 möten, under dessa möten har behandlats 82 paragrafer.
I slutet av januari sände vi igen ut det viktiga informationsbladet till medlemmarna, vårt varma tack
till Lokal-Tapiola som sponsrade postningen samt till de som var med på posttalkoarbetet!
En uppvaktning i år, Jurita Hovi, vi gratulerar. Vi avtackade Lars Dunder och Stig Karlsson som
efter många år som trogna revisiorer alltid ställt upp nu ville dom ha pension från denna syssla.
Vårt vårmöte den 22.03.18 på hotell Strand fyllde upp lokalen, där träffades 57 medlemmar,
föreläsare detta år var ersättningschef Ola Lindholm från Lokal-Tapiola, stort tack till honom.
Vårt höstmöte på hotell Strand fyllde igen upp lokalen, där träffades 58 medlemmar, denna gång
var föreläsaren Solveig Friberg som berättade om vitaminer från trädgård och naturen, en mycket
intressant föreläsning, vi tackar Solveig!
I år igen var föreningen och jobbade vid LokalTapiolas skumsläckargranskningsdagen, tack till
talkojobbarna!
Vårt program i år :
23.03.18
Vårmöte på hotell Strand, Lokal-Tapiola
21.04.18
Vårfest på Kasnäs Paviljong, 78 medlemmar deltog i festen
06-08.06.18 Pärnu fullbokad
09-11.08.18 Kökar – Åland fullbokad
18.10.18
Höstmöte hotell Strand, Solveig Friberg
17.11.18
Ikea Reso, bussen full
05.12.18
Julbuffé på restaurang Portside, fullbokad
I år har vi efter att ha kämpat under många år, fått en egen talkkari, Tom Sjöholm arbetade
från 19 februari framtill 18 augusti som talkkari och var mycket omtyckt av medlemmarna.
I år har föreningen delat ut 2 st stipendier á 30 e, en till Dalsbruks lågstadieskola samt en till
Taalintehtaan ala aste, kriteriet var elev som fått jobba hårt för sina vitsord. Vi har även understött
Dalsbruks Byalag med 25 euro till julöppningen.
Dessutom kan vi känna oss nöjda för nu har vi fått en egen flyer vilken är väldigt fin och för fram
vår verksamhet på ett ypperligt sätt, de som jobbat med den är Peter Nabb och Ann Laurén. Vi kan
känna oss mäkta stolta.
Föreningen har deltagit i Dalsbruks byalags ”Öppna byar” säsongstart 9 juni, KBBR marknad 16
juni i Dragsfjärd samt representerade föreningen på S-Rautas kampanjedag i Kimito 24.11.18, vi
jobbade bra och dessutom var det roligt att nå mänskor ☺

Uthyrningen för maskiner och redskap inbringade i år hela 96 euro vilket är rekord, hurra!!
På styrelsens vägnar, enligt uppdrag
Ann Laurén

